Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az
ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:
Ako 1868
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt.
6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy
külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is:
Kbt. 6.§ (1) bekezdés b)
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
Második rész XII. fejezete szerinti nyílt eljárást alkalmazza
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint
utalva a Kbt. 18. §-ára:
150 millió Ft
e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő hiánypótlást kezdeményezi
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek közzététele
a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:
2012.04.13
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a
hirdetmény ellenőrzését:
kötelező
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal
kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése
ajánlatkérő az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre nem
jogosult
Egyéb közlemény:
Adószám: 15450353-2-12
EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok:
http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Rákóczi fejedelem út 125-127.
Város:
Balassagyarmat

Postai irányítószám:
2660

Kapcsolattartási pont(ok):
főigazgató főorvosi titkárság
Címzett:
Dr. Kenessey Albert Kórház Rendelőintézet

Ország:
HU
Telefon:
+36-35/505-005

E-mail:
kozbesz@kenessey.hu

Fax:
+36-35/ 505-092

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a
következő címen szerezhetők be
[ ] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[x] Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
[x] A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
[ ] Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
[ ] Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint
regionális vagy helyi részlegeik
[ ] Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
[ ] Regionális vagy helyi hatóság
[ ] Regionális vagy helyi iroda/hivatal

[ ] Közjogi intézmény
[ ] Európai intézmény/ügynökség vagy
nemzetközi szervezet
[x] Egyéb (nevezze meg): Költségvetési
intézmény

I.3) Fő tevékenység
[ ] Általános közszolgáltatások
[ ] Honvédelem
[ ] Közrend és biztonság
[ ] Környezetvédelem
[ ] Gazdasági és pénzügyek
[x] Egészségügy
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
[ ] Szociális védelem
[ ] Szabadidő, kultúra és vallás
[ ] Oktatás
[ ] Egyéb (nevezze meg):

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
szállítási szerződés
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
[ ] Építési beruházás

[x] Árubeszerzés

[ ] Kivitelezés

[x] Adásvétel

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes
ajánlattevő által meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet
[ ] Részletvétel

[ ] Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a
C1. mellékletben

[ ] Ezek
kombinációja

A teljesítés helye:
Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.)

NUTS-kód HU313
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
[x] A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
[ ] A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
[ ] A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
[ ] Keretmegállapodás több ajánlattevővel

[ ] Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak
számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet részére gyógyszerek szállítása az alábbi részekben (ATC-kód szerinti
csoportosítás):
1. rész: tápcsatorna és anyagcsere
2. rész: vér és vérképző szerek
3. rész: cardiovascularis szerek
4. rész: bőrgyógyászati készítmények
5. rész: urogenitális rendszer
6. rész: systemás hormonkészítmények, a nemi hormonok kivételével
7. rész: systemás fertőzésellenes szerek
8. rész: váz és izomrendszer
9. rész: központi idegrendszer
10. rész: légzőrendszer
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33690000-3
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: [ ] igen [x] nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is
használható )
A beszerzés részekből áll: [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
[ ] egy részre [ ] egy vagy több részre [x] valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) [ ] igen [x] nem

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség

II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: tápcsatorna és anyagcsere: 15 974 doboz
2. rész: vér és vérképző szerek: 170 702 doboz
3. rész: cardiovascularis szerek:9 740 doboz
4. rész: bőrgyógyászati készítmények: 480 doboz
5. rész: urogenitális rendszer: 264 doboz
6. rész: systemás hormonkészítmények, a nemi hormonok kivételével: 10030 doboz
7. rész: systemás fertőzésellenes szerek: 21 158 doboz
8. rész: váz és izomrendszer 2 720 doboz
9. rész: központi idegrendszer: 51880 doboz
10. rész: légzőrendszer: 7156 doboz
A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség valamennyi rész esetén a fentiektől - 30 %-kal eltérhet.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható [ ] igen [x] nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további
szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződés-tervezetben meghatározottak
szerint
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az egyedi megrendelés alapján leszállított gyógyszerek ellenértékét az igazolt teljesítést követően kiállított
számla ellenében, a Kbt. 130§ -ában, valamint az ajánlati felhívás IV.2.1 pontjában foglaltak figyelembevételével,
átutalással fizeti meg az ajánlatkérési dokumentáció részét képező szerződés-tervezetben részletezett feltételek szerint. Kbt.
130. § (3) bekezdésében meghatározott 30 napos fizetési határidőnél kedvezőbb fizetési határidőre vonatkozó vállalás
értékelési részszempont. A nyertes ajánlattevővel megkötendő szállítási szerződésben a fizetési határidő szállító, mint
nyertes ajánlattevő által a fizetési határidőre, mint értékelési részszempontra megajánlott határidő lesz.

III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nem követelmény, de közös ajánlattétel esetén ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát az
ajánlathoz csatolni kell. Az egyetemleges felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatnak tartalmaznia kell továbbá, hogy
ajánlattevők közül ki lesz a vezető konzorciumi tag, aki az ajánlattevők (mint szállítók) nevében jognyilatkozat tételére
jogosult.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása

III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet rész az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,
akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet
ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike
fennáll.
A megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-4. §-a, illetve .6. §-a szerint kell
igazolnia, hogy nem áll a Kbt. 56.§ (1) valamint (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt.
Alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában: a 310/2011. (XII.23.)
Korm. rendelet 10. § szerint kell igazolni, hogy az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő
más szervezet nem áll a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alatt.
A 310/2011. (XII.23.)Korm. rendelet 7.§ értelmében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz
csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást egyszerű másolatban.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt
igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott
esetben)

P.1 A Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja és a 310/2011. (XII.23.) Korm.
rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi
számlavezető pénzügyi intézményétől származó valamennyi vezetett
számlájára vonatkozó, az ajánlati felhívás megjelenésénél nem régebbi
keltezésű nyilatkozata attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött
létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az
adatok rendelkezésre állnak (eredetiben vagy másolatban). A
nyilatkozato(ka)t, az alábbi kötelező tartalommal kell kiállítatni:
- mióta vezeti a bankszámláját,
- bankszámla száma,
- az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított két évben a
számlán volt-e sorban állás, és ha igen, mikor és mennyi ideig

Alkalmas az Ajánlattevő, ha a pénzügyi
intézményi nyilatkozatok alapján megállapítható,
hogy számlái egyikén sem volt az ajánlati
felhívás feladásától visszafelé számított két évben
30 napot meghaladó sorban állás.

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a
megkövetelt igazolási mód:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)

Alkalmas Ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától
visszafelé számított három évben (vizsgált időtartam alatt)
1. a Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pontja valamint a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés rendelkezik legalább 1, az általa megajánlott gyógyszercsoport
a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától
(rész) szállítására vonatkozó olyan referenciával (szerződéssel),
amelynek nettó értéke eléri, vagy meghaladja az adott részre
visszafelé számított három év legjelentősebb
szállításainak ismertetésével. A referenciák ismertetése megajánlott nettó ajánlati árat. Az egy megrendelőtől származó
során a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)referencia egy db-nak számít (függetlenül a teljesítés
(2) bekezdésében előírtakkal összhangban legalább az időtartamától).
alábbi adatokat kell megadni:
- a szerződés tárgya,
- a szerződés keretében szállított gyógyszercsoport

(rész) megnevezése,
- az ellenszolgáltatás nettó összege,
- teljesítés ideje vagy időtartama (évre pontosan
megadva),
szerződést kötő másik fél megnevezése valamint
kapcsolattartójának adatai (név és elérhetőség)
arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a teljesítés az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
[ ] A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
[ ] A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve [ ] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
[ ] igen [ ] nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
[x] Nyílt
[ ] Meghívásos
[ ] Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
[ ] Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében) [ ] igen [ ] nem
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell
megadni)
[ ] Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
[ ] Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
(meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás,
versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a
megtárgyalandó ajánlatok számát [ ] igen [ ] nem

IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
[ ] A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
[x] Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
[x] az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs
lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
[ ] a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott
részszempontok
Részszempont

Súlyszám

1. ajánlati ár

8

ajánlatkérő számára - a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározottnál 2.
kedvezőbb fizetési feltétel biztosítása (maX. 60 nap)

2

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén)
[ ] Előzetes tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
[ ] Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2012/06/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt Ajánlattevők a dokumentáció árának készpénzben vagy átutalással történő befizetését követően
munkanapokon 08:00 – 12:00 között (az ajánlatok bontásának a napján 08:00-10:00 óra között) vehetik át az A.II
mellékletben megjelölt címen. A dokumentáció nem ruházható át. Átutalással történő fizetés esetén a dokumentáció árát a
következő bankszámlaszámra kell átutalni: 11741017-15450353 Átutalással történő fizetés esetén a dokumentáció
átvételének feltétele az átutalás tényét igazoló okirat bemutatása. Amennyiben az Ajánlattevő a dokumentáció megküldését
kéri, az átutalás tényét igazoló okirat ellenében ajánlatkérő azt a Kbt. 50. § (3) bekezdése szerint megküldi
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2012/06/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos
eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók

[ ] Az EU bármely hivatalos nyelve
[x] Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
[ ] Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2012/06/04 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Az I.1 pontban meghatározott címen Főigazgató-főorvosi titkárság Tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározottak lehetnek jelen.

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű [x] igen [ ] nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2014
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos [ ] igen [x] nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:

VI.3) További információk (adott esetben)
1) A hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása A Kbt. 67. §-ában foglaltak szerint Ajánlatkérő teljes körben biztosítja a
hiánypótlás lehetőségét
2) Kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, valamint az ajánlatkérési dokumentációban
foglaltak az irányadók.
2.) Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 65. § (1) bekezdésének megfelelően bírálja el és az eljárás eredményére vonatkozó
döntéséről a Kbt.77. § (2) ekezdésében meghatározottak szerint értesíti valamennyi ajánlattevőt.
3.) A szerződéskötés tervezett időpontja Ajánlatkérő nyeertes ajánlattevővel a szállítási szerződést a Kbt. 124. § (6)
bekezdésének megfelelően a Kbt. 124. § (5) bekezdésében meghatározott ajánlati kötöttség időtartama alatt fogja megkötni
figyelemmel a Kbt. 124. § (7)-(8) bekezdésében foglaltakra is.
4) A dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt Ajánlatkérő elektronikus
formában (CD lemez) is Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának további
feltételeit a IV.3.3) pont tartalmazza. A papír alapon átadott dokumentáció és a CD-n átadott dokumentáció tartalma közötti
eltérés esetén Ajánlatkérő a papír alapon átadott dokumentáció tartalmát tekinti irányadónak.
5) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
valamennyi résszempont esetén az adható pontszám 1-10 pont
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja ponthatárok közötti pontszámot
Az ajánlati ár esetében: Pontszám = legalacsonyabb ár/vizsgált ár*10
kedvezőbb fizetési feltétel biztosítása esetében: Pontszám = vizsgált fizetési határidő/leghosszabb fizetési határidő *10.
Valamennyi részszempont esetében a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő a maximális 10 pontot kapja. A fizetési
határidő, mint bírálati szempont esetében a felhívásban, valamint a szerződés-tervezetben előírt minimális feltétel (30 nap)
vállalása esetében ajánlattevő 1 pontot kap. A fizetési határidő, mint bírálati szempont esetében a maximális vállalás –
figyelemmel a Kbt. 130. § (4) bekezdésére – 60 nap lehet. Ajánlatkérő a pontszámokat két tizedes jegyig kerekíti. Több
azonos összpontszámú ajánlat esetében az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (2) bekezdése szerint jár el.
6) Ajánlatkérő biztosítja a részajánlat tétel lehetőségét (részenként), azonban Ajánlattevőnek egy részen belül felsorolt
valamennyi gyógyszerre ajánlatot kell tennie. Azaz a részek tovább már nem bonthatók.
7) Amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott gyógyszer(ek) gyártója, ajánlattevőnek forgalmazási jogosultságát
igazoló gyógyszernagykereskedelmi engedélyt egyszerű másolatban be kell csatolnia ajánlatához.
8) A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20.§ (4) bekezdése szerint Ajánlatkérő előírja, hogy a minősített ajánlattevők
jegyzékében szereplő ajánlattevőnek is a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági követelmények szerint
alkalmasságát igazolnia kell, tekintettel arra, hogy jelen felhívásban az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint
műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (jelen felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjában) szigorúbban állapította

meg a minősített ajánlattevők jegyzékében meghatározottaknál.
9) A külföldi letelepedésű (székhelyű) ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy a
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4 §. meghatározott igazolásokat az adott ország mely hatósága jogosult kiállítani és az
igazolásokat azzal összhangban – felelős magyar fordításban - kell benyújtani.
10) Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdése szerint más szervezet kapacitására a Kbt. 55.
§ (6) bekezdésében meghatározott esetekben támaszkodhat.
11) Az ajánlat benyújtásának formai követelményeire az ajánlatkérési dokumentációban foglaltak az irányadóak.
12) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más
dokumentumokat, melyeket a Kbt. előír.
13) Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírt eredeti nyilatkozatban kell nyilatkoznia a Kbt. 60. § (3) valamint (5)
bekezdésében foglaltakról.
14) Amennyiben az ajánlattevő az összegezésben megjelöli a második helyezettet, akkor, amennyiben az eljárás
nyertesével a szerződés nem jön létre, az ajánlatkérő a második helyezettel köt szerződést a Kbt. 124§ (4) bekezdése
szerint.
15) Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető, a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében határozta meg egyes gyógyszerek konkrét típusát. A konkrét típusra hivatkozással meghatározott termékkel
egyenértékű termékre adott ajánlatot Ajánlatkérő elfogadja. Ajánlatkérő abban az esetben tekinti a megajánlott terméket
egyenértékűnek, ha az a GYEMSZI által kiadott helyettesíthetőségi listán szerepel és az Ajánlatkérő által kért termékkel
kiszerelésében és hatóanyagában megegyezik
16) . Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell:
• az ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában azon
cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, aki(k) az ajánlatot, illetve az abban található nyilatkozatokat
aláírták.
• Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozónak és az
alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása
alapján más személy írja alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást. A meghatalmazó(k) aláírási címpéldánya ebben az esetben is csatolandó
• cégszerűen aláírt nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy az ajánlat részeként becsatolt pénzügyi intézményi
nyilatkozatokban feltüntetetteken kívül más pénzügyi intézménynél további számlát nem vezetnek. Ha valamely
bankszámla már megszűnt, de a cégnyilvántartásban még nem került törlésre, csatolandó a megszűnést igazoló okirat vagy
nyilatkozat. Abban az esetben, ha a cégnyilvántartásban nem szerepel valamely bankszámla, ajánlattevő sorolja fel ezen
bankszámláit, illetve csatolja a megjelölt bankszámlák tekintetében a megfelelő tartalmú pénzügyi intézménytől származó
nyilatkozatot.
17) Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak felelős magyar
nyelvű fordítása is benyújtandó. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az
ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás
tartalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős.
18) Jelen ajánlati felhívásban, valamint az ajánlatkérési dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
19. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a
közép-európai idő az irányadó.
20. Az eljárásban való részvétel minden költsége az ajánlattevőt terheli.
21. Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a Kbt. 80. §-ban foglalt üzleti titokra.
22. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt
alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók
közre fognak működni.
23. Intézményfenntartó váltás esetén ajánlatkérő fenntartja a jogot a szerződmódosításra( beszerzés mennyisége, fizetésre
kötelezettek köre, egyéb jogszabályi rendelkezésekből eredő módosítások).
24. A Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint ahol e törvény vagy e törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön
jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím:
Riadó utca 5.
Város:
Budapest

Postai irányítószám:
1026

Ország:
HU

E-mail:

Telefon:
+36-1/336-7777

Internetcím (URL):

Fax:
+36-1/336-7778

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

E-mail:

Telefon:

Internetcím (URL):

Fax:

VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : (nap/hónap/év)
A. MELLÉKLET
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Rákóczi fejedelem út 125-127.
Város:
Balassagyarmat

Postai irányítószám:
2660

Kapcsolattartási pont(ok):

Ország:
HU
Telefon:
+36-35/310-444/130 mellék

Címzett:
Pénztár
E-mail:
penztar@kenessey.hu

Fax:
+36-35/505-092

Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:

Nemzeti azonosító:(ha ismert)

Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Telefon:

Címzett:
E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:

Nemzeti azonosító (ha ismert):

Postai cím:
Város:

Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Rész száma 1 Elnevezés: : tápcsatorna és anyagcsere
1) Rövid meghatározás:
tápcsatorna és anyagcsere
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33610000-9
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
A02BA02 ZANTAC INJ 5X2 ML 350
A02BA03 QUAMATEL INJ 5 PORAMP+ 5X 5ML 800
A02BC01 OMEPRAZOL 40MG TABL 28X 520
A02BC02 CONTROLOC POR IV. INJ. 1X 3000
A02BC05 NEXIUM 40MG FILMTABL 28X 240
A03AD01 PAPAVERINUM HCL 0,04G TABL 20X 160
A03AD01 PAPAVERINUM HCL INJ. 10X1ml 480
A03AD02 NO-SPA 40MG INJ. 5X2 ML 1600
A03AD02 NO-SPA 40MG TABL. 20X 920
A03BA01 ATROPINUM SULFURICUM 0,1% INJ 10X1 ML 240
A03FA01 CERUCAL INJ. 10X2 ML 600
A03FA01 CERUCAL TABL. 50X 100
A05BA03 SILEGON 70MG DRG. 100X 140
A06AD11 LAEVOLAC-LAKTULÓZ 1340GR SZIRUP 1000ml 130
A06AD11 LAEVOLAC-LAKTULÓZ 134GR SZIRUP 100ml 80
A07DA03 ENTEROBENE TABL 50X 200
A11DA01 VITAMIN B1 10MG TABL. 20X 1600
A11DA01 VITAMIN B1 50MG INJ 5X1ML 900
A11GA01 VITAMIN C INJ 100X2ml 50
A11HA02 VITAMIN B6 20MG TABL 20X 100
A11HA02 VITAMIN B6 50MG INJ 5X2 ML 1600
A12AA03 CALCIMUSC INJ 10X 5ML 360
A12BA01 KALDYUM 600MG RET.KAPSZ. 50X 340
A12BA01 KALIUM-R TABL. 30X 540
A12CC02 CORMAGNESIN 200MG INJ 10X 10ML 24

A12CC30 GLUCOBAY 50MG TABL 30X 360
A12CC55 PANANGIN FILMTABL. 50X 400
A12CC55 PANANGIN INJ 5X 10ML 140

A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 2 Elnevezés: vér és vérképző szerek
1) Rövid meghatározás:
vér és vérképző szerek
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33621000-9
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
B01AA07 SYNCUMAR MITE TABL 30X 440
B01AB01 HEPARIBENE NA 25 000 INJ 5X5 ML 400
B01AB04 FRAGMIN INJ 2500NE. 10X0.2ML 400
B01AB04 FRAGMIN 5000 NE/0.2ML INJ. 10X0.2ML 1000
B01AB05 CLEXANE 20MG/0,2ML INJ 10X0,2ml 160
B01AB05 CLEXANE 40MG/0,4ML INJ 10X 0,4ML 720
B01AB05 CLEXANE 60MG/0,6ML INJ 10X0,6ml 24
B01AB06 FRAXIPARINE 2850 NE/0,3ML INJ. 10X 0,3ML 170
B01AB06 FRAXIPARINE 3800 NE/0,4ML INJ 10X0.4 ML 400
B01AB06 FRAXIPARINE 5700 NE/0,6ML INJ 10X0.6 ML 200
B01AB06 FRAXIPARINE 7600 NE/0,8ML INJ. 10X 0,8 ML 24
B02BA01 KONAKION MM INJ 10 MG 5X1ML 800
B02BX01 DICYNONE TABL 20X 100
B02BX01 DICYNONE INJ 10X2ML 400
B03BA01 VITAMIN B12 300MCG INJ 3X1 ML 24
B05BA03 FRUCTOSOL 5 INFUSIO 500ml/üveg 600
B05BA03 GLUCOSUM 40% INF. 100ml/üveg 800
B05BA03 ISODEX INF. 100ml/üveg 200
B05BA03 ISODEX INF. 500ml/üveg 2000
B05BB01 RINGER INF. 500ml/üveg 12000
B05BB01 RINGER-LAKTAT INF. 500ml/üveg 18000
B05BB01 SALSOL A INF. 1000ml/üveg 300
B05BB01 SALSOL A INF. 100ML/üveg 66000
B05BB01 SALSOL A INF. 500ml/üveg 46000
B05BB02 RINDEX 5 INF. 100ML/üveg 800
B05BB02 RINDEX 5 INF. 500ml/üveg 14000
B05BC01 MANNISOL B INFUSIÓ 100ml/üveg 3000
N01BA02 PROCAIN KLORID 1%INJ. 50ml/üveg 300

N01BA02 PROCAIN KLORID 1%INJ. 100ML/üveg 340
V07AB RINS AQUA ÖBLÍTŐOLDAT 1000ml/üveg 300
V07AB19 HUMAAQUA OLDÓSZER 500ml/üveg 800
AZ INFUSIÓNÁL A MEGNEVEZETT KISZERELÉSTŐL ÉS TÉRFOGATTÓL ELTÉRNI NEM LEHET !
A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 3 Elnevezés: Cardiovascularis szerek
1) Rövid meghatározás:
CARDIOVASCULARIS SZEREK
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33622000-6
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
C01DA02 NITROMINT 2,6MG RET. TABL. 60X 160
C01AA05 DIGOXIN TABL 50X 100
C01BC03 RYTMONORM INJ 5X20ML 100
C01CA24 TONOGEN INJ. 5X1ML 160
C02CA06 EBRANTIL IV. 25 INJ 5X5 ML 40
C03BA03 BRINALDIX 10MG TABL 20X 60
C03CA01 FUROSEMID 40MG TABL 20X 1200
C03CA01 FUROSEMID INJ. 25X2 ML 720
C03DA01 VEROSPIRON 25MG TABL 20X 180
C03EA01 AMILOZID-B TABL 20X 200
C04AD03 CHINOTAL DRG. 100X 240
C04AD03 TRENTAL INJ 25X 5ML 500
C07AB02 BETALOC 10MG TABL 30X 100
C07AB02 BETALOC 50MG TABL 100X 300
C07AB02 BETALOK ZOK 50MGTABL 30X 1000
C07AB05 LOKREN 20MG FILMTABL 28X 80
C07AB07 CONCOR 5 TABL 30X 1000
C08CA01 AMLODIPIN TABL 5MG 30X 600
C08CA01 AMLODIPIN TABL 10MG 30X 600
C09AA02 ENAP 10MG TABL 20X 1200
C09BA02 ENAP HL 10MG/12,5MG TABL. 20X 600
C09BA02 ENAP HL 20MG/12,5MG TABL. 30X 600

A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy

és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 4 Elnevezés: bőrgyógyászati készítmények
1) Rövid meghatározás:
bőrgyógyászati készítmények
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33631000-2
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
D06AX09 BACTROBAN 15G KENÖCS 15G 40
D07AA02 LOCOID KENŐCS 30G 120
D07CA01 OXYCORT SPRAY 55ML 40
D08AG02 BETADINE KENÖCS 20G 240
M02AA01 PHENYLBUTAZON 5% KENŐCS 20G 40

A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 5 Elnevezés: urogenitális rendszer
1) Rövid meghatározás:
Urogenitális rendszer
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33640000-8
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
G01AF02 CANDIBENE 1% KRÉM 20gr 120
G01AF02 CANDIBENE HÜVELYTABL. 6X 20
G02AD02 AQUA TOUCH 25X 24
G04BD04 DITROPAN TABL 30X 100

A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 6 Elnevezés: systemas hormonkészítmények a nemi hormonok kivételével
1) Rövid meghatározás:
SYSTEMÁS HORMONKÉSZÍTMÉNYEK A NEMI HORMONOK KIVÉTELÉVEL
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33642000-2
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
H01BB02 OXYTOCIN 5NE INJ 5X1 ML 1000
H02AB01 DIPROPHOS INJ 5X1ML 50
H02AB04 SOLU-MEDROL 1000MG INJ 1 PORAMP. + 15,6ML 200
H02AB04 METILPREDNIZOLON-HUMAN 125MG POR INJ.-HOZ 1X 1400
H02AB04 METILPREDNIZOLON-HUMAN 40MG POR INJ.-HOZ 1X 7200
H02AB04 MEDROL 4MG TABL 100X 180

A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 7 Elnevezés: systemas fertőzésellenes szerek
1) Rövid meghatározás:
systemas fertőzésellenes szerek
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék
Fő tárgy

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

33651000-8

További tárgy(ak) 33651100-9
33651200-0
33651300-1
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
J01AA02 KLION TABL. 20X 460
J01CR02 AUGMENTIN 1,2G IV INJ 10X 900
J01CR02 AUGMENTIN 600MG IV INJ 10X 160
J01CR02 AUGMENTIN 625MG FILMTABL. 21X 500
J01CR05 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM INJ 4G/0.5G 10X 60
J01DA13 LENDACIN 2G POR INJ.-HOZ 5X 1200
J01DA13 LENDACIN 1G IV INJ. 10X 100
J01DB04 CEFAZOLIN 1G INJ 50X 24
J01DC02 ZINACEF 1,5G INJ 1X 1200
J01DC02 ZINACEF 750MG INJ 10X 60
J01DC02 ZINNAT 250MG FILMTABL 10X 50
J01DC02 ZINNAT 500MG FILMTABL 10X 200
J01DD01 CEFALEKOL 1G INJ. 1X 900
J01DH51 IMIPENEM/CILASTATIN INJ 500/500MG 10X 100
J01EE01 SUMETROLIM TABL 20X 160
J01FF01 KLIMICIN CAPS.300MG 16X 240
J01FF01 DALACIN C 600 MG/4 ML INJ 1X4 ML 2000
J01GB03 GENTAMYCIN 80MG INJ. 5X2ML 360
J01MA02 CIFRAN 500MG TABL 10X 600
J01MA14 AVELOX TABL 400MG 10X 240
J01MA14 AVELOX INF 400MG 1X250ML 100
J01XD01 METRONIDAZOL-HUMAN 0,5% INF. 1X100ml 7000
J02AC01 DIFLUCAN 2MG/ML INF 1X100ML 40
J02AC01 DIFLUCAN 150MG CAPS 4X 40
J04AB02 RIFAMED 300MG TABL 100X 40
J04AC01 ISONICID TABL100MG 100X 100
J04AK01 PYRAZINAMID TABL 0,5G 250X 44
J04AK02 SURAL TABL 250MG 500X 40
J04AM02 RIFAZID 150MG TABL 100X 240
J06BB02 TETANOL PUR 0,5ML INJ. 1X0.5ML 4000

A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:

4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 8 Elnevezés: váz- és izomrendszer
1) Rövid meghatározás:
váz és izomrendszer
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33632000-9
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
M01AB05 CATAFLAM 1,5% CSEPPEK 15 ML 120
M01AB05 VOLTAREN 75MG/3ML INJ. 5X3ml 120
M01AB05 CATAFLAM 50MG DRG. 20X 1200
M01AC06 MOVALIS INJ: 3X1,5ML 100
M01AX02 DONALGIN KAPSZ. 30X 100
M03AC03 NORCURON INJ 50 PORAMP + 50X 1ML 60
M03BX01 BACLOFEN 10MG TABL 50X 60
M03BX04 MYDETON 150MG FILMTABL 30X 160
M03BX04 MYDETON 50MG FILMTABL 30X 100
M03BX04 MYDETON INJ 5X 1ML 200
M03BX19 RELAXIL-G INJ 10X10 ML 500
A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 9 Elnevezés: központi idegrendszer
1) Rövid meghatározás:
KÖZPONTI IDEGRENDSZER

2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33661000-1
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
N01AB06 FORANE OLDAT INH.-HOZ 100 ML 200
N01AX10 PROPOFOL 1 % INJ MCT/LCT 5X20ML 800
N01BB01 BUCAIN 5MG/ML HYPERBAR INJ. 10X4ML 200
N01BB02 LIDOCAIN 10% SPRAY 38gr 80
N01BB02 LIDOCAIN 1% INJ. 10X10 ML 700
N01BB02 LIDOCAIN 2% INJ. 10X2 ML 240
N01BB02 LIDOCAIN 2%-ADRENALIN 0,001% INJ 10X10 ML 140
N02AF02 NALBUPHIN 20 INJ. 10X 2ML 120
N02AX02 TRAMADOL CAPS 50MG 20X 2400
N02AX02 TRAMADOL INJ 100MG 5X2ML 400
N02AX02 TRAMADOL INJ 50MG 5X1ML 2000
N02BB02 ALGOPYRIN INJ. 25X2 ML 1600
N02BB02 PANALGORIN TABL 400X 400X 100
N02BB73 DEMALGON TABL 10X 100
N02BE01 MEXALEN 500MG TABL. 20X 600
N03AE01 RIVOTRIL 0,5MG TABL. 50X 1000
N03AE01 RIVOTRIL 1MG INJ 5 PORAMP+ 5X 1ML 1080
N03AE01 RIVOTRIL 2MG TABL. 100X 720
N03AF01 TEGRETOL CR 200MG TABL 50X 600
N03AF01 TEGRETOL CR 400MG TABL 30X 600
N04AA02 AKINETON INJ 5X1ML 120
N04AA02 AKINETON TABL 50x 1000
N04BD01 JUMEX TABL 5 MG 50X 40
N05AD01 HALOPERIDOL DECANOAT INJ 5X 1ML 30
N05AD01 HALOPERIDOL 0,2% CSEPPEK 10ML 6000
N05AD01 HALOPERIDOL 1,5MG TBL. 50X 720
N05AD01 HALOPERIDOL 5MG INJ 5X1 ML 5000
N05AH02 LEPONEX 100MG TABL 20X 1000
N05AH02 LEPONEX 25MG TABL 50X 220
N05AL03 TIAPRIDAL 100MG INJ 12X 2ML 200
N05AL03 TIAPRIDAL 100MG TABL 50X 1000
N05BA01 SEDUXEN 5MG TABL 20X 140
N05BA01 SEDUXEN INJ. 5X2 ML 2600
N05BA02 LIBRIUM TABL 20X 7000
N05BC01 ANDAXIN TABL. 20X 2000
N05CD08 DORMICUM 5MG INJ 10X1ML 100
N05CD08 DORMICUM 7,5MG TABL 10X 500
N05CD08 MIDAZOLAM TORREX 50MG/10ML INJ. 10X10ml 100
N06AA04 ANAFRANIL 25MG/2ML INJ 10X2ML 40
N06AA04 ANAFRANIL SR 75MG FILMTABL. 20X 50
N06BX03 PIRABENE 1200MG TABL 60X 200
N06BX03 NOOTROPIL 12G INF 60ML 4600
N06BX03 NOOTROPIL 3G INJ 20X 15ML 240
N06BX03 NOOTROPIL 800MG FILMTABL 90X 200
N06BX18 CAVINTON INJ 10X 2ML 4600
N07AA01 STIGMOSAN INJ 5X1 ML 500
A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------B. MELLÉKLET
RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Rész száma 10 Elnevezés: légzőrendszer
1) Rövid meghatározás:
Légzőrendszer
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy 33670000-7
3) Mennyiség:
ATC GYÓGYSZER MEGNEVEZÉS KISZERELÉS Mennyiség doboz (24 hónap)
R03AC02 VENTOLIN INHALÁCIÓS AEROSOL 200adag 240
R03DA04 EGIFILLIN 300 MG RET. KAPSZ 20X 200
R03DA04 EGIFILIN 200MG RET. KAPSZ 20X 500
R03DA04 EGIFILIN 50MG RET. KAPSZ 20X 140
R03DA04 EUPHYLONG 200 IV. INJ. 5X10ml 1660
R03DA05 DIAPHYLLIN VENOSUM 4,8% INJ 5X5 ML 400
R05CB01 ACC 200 GRAN. 30X3G 24
R05CB02 PAXIRASOL INJ 5X2 ML 100
R05CB02 PAXIRASOL TABL 20X 24
R05CB06 AMBROXOL Q TABL 30MG 20X 1400
R05DA19 HYDROCODIN TABL 20X 120
R05DB13 SINECOD 50MG DEPOT TABL. 10X 180
R06AC03 SUPRASTIN INJ 5X1 ML 240
R06AC03 SUPRASTIN TABL 20X 160
R03DA05 DIAPHYLLIN TBL. 100X 48
R06AD03 TORECAN INJ 5X1 ML 720
R06AE07 CETIRIZIN TABL 10MG 30X 500
R06AD02 PIPOLPFEN INJ 5X2ML 500
A ténylegesen megrendelésre kerülő mennyiség a fentiektől - 30 %-kal eltérhet.
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:

------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ---------------C1. MELLÉKLET
ÁLTALÁNOS BESZERZÉS
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória

Tárgy

száma [ 1 ]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16

Karbantartási és javítási szolgáltatások
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a
futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
Távközlési szolgáltatások
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások;
városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási
szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
Reklámszolgáltatások
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások

Kategória száma [ 7 ]
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tárgy
Szállodai és éttermi szolgáltatások
Vasúti szállítási szolgáltatások
Vízi szállítási szolgáltatások
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
Jogi szolgáltatások
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
Egyéb szolgáltatások

1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos
pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő
épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő
megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés
megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi
szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő
hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós
készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.

